ref. 10/2011
ord. AGOST

PLE ORDINARI
Sessió del dia 26 d’agost de 2011
Lloc: Saló de sessions de la Casa Consistorial
Hora d’inici: 20 hores
Assistents: Jordi Martí Deulofeu (Alcalde), Agustí Badosa Figueras, Maria Dolors
Ferrer Canals (Tinents d’Alcalde), Lluís Font Massot, Pere Bonavia Gummà, Blai Bahí
Larios (Regidors).
Excusen la seva absència la Sra. Ana Isern Font i el Sr. Adrià Bardera Àvila.
Secretari: Josep Maria Cortada Puig.
Extrem primer.- Aprovació de l’Acta corresponent a la sessió ordinària del dia 28
de juny de 2011
Es dóna lectura a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió constitutiva del dia 28
de juny de 2011, la qual és aprovada sense cap mena de modificació per la totalitat
dels assistents.
Extrem segon.- Aprovació de l’ampliació del contracte establert amb Sersall 95,
S.L. per al servei de recollida de residus sòlids urbans del municipi, pel que fa al
número de contenidors destinats al servei i pel que fa a la freqüència de la
recollida als establiments de càmping en el període de l’1 al 15 de juny i del 15 al
30 de setembre
L’Alcalde proposa als assistents que aquest assumpte, abans d’ésser sotmès a la
consideració del Ple, sigui objecte d’informació prèvia als regidors que actualment
tenen delegada la gestió del servei d’Espais i Serveis Públics, mitjançant una reunió
conjunta amb l’empresa concessionària del servei de recollida de residus sòlids urbans
del municipi.
La totalitat dels assistents es pronuncien favorablement en relació a la proposta de
deixar aquest assumpte sobre la taula, a l’espera de la seva consideració per part del
Ple municipal en una propera sessió ordinària.
Extrem tercer.- Aprovació inicial del Projecte constructiu d’un sistema de
drenatge pel carrer Sant Sebastià del nucli urbà de Sant Pere Pescador
Es sotmet a la consideració dels assistents la proposta que es transcriu a continuació:
“Atès que el pressupost municipal corresponent al present exercici econòmic
contempla l’actuació consistent en la construcció d’un sistema de drenatge pel carrer
Sant Sebastià amb la finalitat de regular el desguàs de les aigües pluvials a
l’encreuament d’aquest Carrer amb els Carrers Provença i Marinada;
Atès que, per al finançament d’aquesta actuació, el Consorci de la Costa Brava farà al
nostre Ajuntament una aportació econòmica de 200.000 € (Dos-cents mil euros),
d’acord amb el conveni signat que ha signat amb el nostre Ajuntament en data de 19
de maig de 2009;
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 8 de març de 2011, adoptà
l’acord d’encomanar a ABM serveis d’enginyeria i consulting, S.L. la redacció del

Projecte constructiu d’un sistema de drenatge pel carrer Sant Sebastià del nucli urbà
de Sant Pere Pescador;
Atès que, en data de 15 de juliol d’enguany, ABM serveis d’enginyeria i consulting, S.L
ha donat entrada a aquest Ajuntament del projecte executiu corresponent a aquesta
actuació;
Atès que aquest projecte ha estat objecte d’informe favorable per part de l’Arquitecta i
l’Enginyer assessors municipals; i
Atès el que disposa l’article 37 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
(Decret 179/1995, de 13 de juny);
El Ple municipal, a proposta del Tinent d’Alcalde de Serveis urbanístics, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte constructiu d’un sistema de drenatge pel carrer
Sant Sebastià del nucli urbà de Sant Pere Pescador, amb un pressupost d’execució
per contracte de 371.242,22 € (Tres-cents setanta-un mil dos-cents quaranta-dos
euros amb vint-i-dos cèntims), IVA inclòs, redactat per ABM, Serveis d’Enginyeria i
Consulting, S.L.
Segon.- Sotmetre aquest projecte a exposició pública durant el termini de trenta dies, a
comptar des de la publicació del corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la Província,
als efectes de la presentació de les al·legacions que s’estimin oportunes.
Tercer.- Establir que l’aprovació del projecte s’elevi a definitiva, sense necessitat
d’adoptar un acord exprés en aquest sentit, en el supòsit que no es present cap
al·legació.
Quart.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris per a l'execució de l'anterior acord.”
Sotmesa la proposta a votació, aquesta obté el vot favorable de la totalitat dels
assistents.
Extrem quart.- Acord de verificació dels text refós corresponent al Pla especial
per a ús de càmping (PEUC) del Càmping L’Àmfora.
Es dóna compte als assistents de la proposta de l’Alcaldia que es transcriu a
continuació:
“Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de data 9 de febrer
de 2011, adoptà l’acord d’aprovar definitivament el pla especial per a ús de càmping
del Càmping L’Àmfora, promogut per l’entitat mercantil Mas Cristià, S.L. i tramès per
l’Ajuntament de Sant Pere Pescador;
Atès que aquest acord d’aprovació definitiva supeditava la seva publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, i consegüent executivitat, a la presentació d’un
text refós, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient, que
incorporés un seguit de prescripcions;
Atès que, entre les prescripcions establertes a l’acord d’aprovació definitiva, hi
constava la necessitat de sol·licitar informe als organismes següents, tot incorporant al
text refós del Pla especial, si s’esqueia, les seves determinacions:
- Institut Geològic de Catalunya
- Direcció General de Planificació Territorial (Servei de Paisatge), informant
l’estudi d’impacte i integració paisatgística
- Departament de Cultura
- Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural;
Atès que, sol·licitats els informes, tots quatre organismes els han emès i s’ha tramès el
seu contingut a l’entitat promotora per al seu coneixement;
Atès que Mas Cristià, S.A. ha presentat al nostre Ajuntament el text refós del Pla
especial per a ús de càmping del Càmping L’Àmfora tot incorporant les prescripcions
d’aquests quatre informes, així com la resta de prescripcions establertes a l’acord

d’aprovació definitiva adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme, la qual cosa ha
estat informada favorablement per part de l’Arquitecta assessora municipal; i
Atès el que disposen l’article 83 del Decret Legislatiu 1/2005, Text refós de la Llei
d’Urbanisme, i l’article 109 del Decret 305/2006 d’aprovació del Reglament de la Llei
d’Urbanisme;
El Ple municipal, a proposta del Tinent d’Alcalde de Serveis urbanístics, adopta el
següent ACORD:
Primer.- Acordar la verificació del text refós del Pla especial per a ús de càmping del
Càmping L’Àmfora, promogut per l’entitat mercantil Mas Cristià, S.L., el qual incorpora
les prescripcions establertes a l’acord d’aprovació definitiva adoptat per la Comissió
Territorial d’Urbanisme en sessió de data 9 de febrer de 2011.
Segon.- Traslladar el present acord, juntament amb dos exemplars diligenciats del text
verificat, a la Comissió Territorial d’Urbanisme perquè hi doni la seva conformitat i
ordeni la publicació de l’acord d’aprovació definitiva al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
Tercer.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris per a l'execució de l'anterior acord.”
Sotmesa la proposta a votació, aquesta obté el vot favorable de la totalitat dels
assistents.
Extrem cinquè.- Acord per a la modificació de la tarifa corresponent a
l’assistència esporàdica al menjador de la Llar d’Infants municipal, contemplada
a l’Ordenança fiscal núm. 25 reguladora de la taxa corresponent al servei de llar
d’infants, de ludoteca, de casal d’estiu, i dels cursos i serveis organitzats per
l’Ajuntament
Es sotmet a la consideració dels assistents la proposta de l’Alcaldia que es transcriu a
continuació:
“Atès que l’ordenança fiscal núm. 25, reguladora de la taxa corresponent al servei de
ludoteca, casal d’estiu, cursos i serveis organitzats per l’Ajuntament, inclou les taxes
corresponents al servei de la Llar d’infants municipal;
Atès que s’ha vist la necessitat de modificar l’epígraf corresponent a l’assistència
esporàdica de la tarifa del menjador escolar de la Llar d’infants, per tal que l’import de
la taxa fixada sigui proporcional al cost del servei i als imports fixats a la resta
d’epígrafs de la tarifa; i
Atès el que disposen els articles 15 a 19 del Decret Legislatiu 2/2004, Text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals, pel que fa al procediment per a l’aprovació i
modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs locals;
El Ple municipal, a proposta de la Tinent d’Alcalde d’Ensenyament, adopta el següent
ACORD:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de la ordenança fiscal núm. 25,
reguladora de la taxa corresponent al servei de ludoteca, casal d’estiu, cursos i serveis
organitzats per l’Ajuntament, en el següent sentit:
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 25.- Ordenança reguladora de la taxa corresponent al
servei de llar d’infants, de ludoteca, de casal d’estiu, i dels cursos i serveis organitzats per
l’Ajuntament
Es modifica l’epígraf de l’article 4, 1, corresponent a l’assistència esporàdica al
menjador escolar de la Llar d’infants, de tal manera que quedarà redactat de la manera
següent:
(...)
Article 4: QUANTIA
La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada en la tarifa
continguda en l’apartat següent per a cadascun dels diferents serveis o activitats.
1- Servei de Llar d’infants
(...)

Servei de menjador escolar
(...)
Per cada assistent esporàdic, diari.............................................................. 6,60 €
(...)
Segon.- Exposar al públic el precedents acord perquè en el termini de 30 dies, a partir
de l’endemà de la publicació del present Edicte al “Butlletí Oficial de la Província”, les
persones interessades puguin examinar l’expedient i, si s’escau, presentar
reclamacions, al·legacions i suggeriments.
Tercer.- Trametre al Departament de Governació de la Generalitat els acords de
modificació de la Ordenança Fiscal, un cop s’hagin aprovat definitivament, de
conformitat amb allò que preveu l’article 2) del Decret 94/1995, de 21 de febrer,
d’assignació de funcions en matèria d’hisendes locals als Departaments de
Governació i d’Economia i Finances.
Quart.- Determinar que l’acord d’aprovació provisional s’elevi a definitiu, sense
necessitat d’adoptar acord exprés en aquest sentit, en el supòsit que no es prsenti cap
reclamació, al·legació o suggeriment.
Cinquè.- Autoritzar l’Alcalde-President perquè porti a terme tots aquells actes i
gestions que siguin necessaris a l’execució dels anteriors acords.”
Sotmesa la proposta a votació, aquesta obté el vot favorable de la totalitat dels
assistents.
Extrem sisè.- Aprovació inicial del Reglament de règim intern de la Llar d’Infants
municipal de Sant Pere Pescador
Es dóna compte als assistents de la proposta que es transcriu tot seguit:
“Atès que existeix la necessitat de disposar d’un reglament intern que reculli les
normes d’organització i funcionament de la Llar d’infants municipal;
Atès que l’equip educatiu de la Llar d’infants, supervisat pels serveis jurídics
municipals, ha redactat un reglament que recull les esmentades normes; i
Atès el que disposen els articles 6, 8, 52, 66, 178 i 237 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya;
els articles 58 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals; i els articles 4, 22.2.d), 49 i
70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local;
El Ple municipal, a proposta de la Tinent d’Alcalde d’Ensenyament, adopta el següent
ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament de règim intern de la Llar d’infants municipal
de Sant Pere Pescador.
Segon.- Exposar al públic aquest Reglament perquè en el termini de 30 dies, a partir
de l’endemà de la publicació del present Edicte al “Butlletí Oficial de la Província”, les
persones interessades puguin examinar-lo i, si s’escau, presentar les al·legacions i
suggeriments que estimin oportuns.
Tercer.- Determinar que si en el transcurs de l’esmentat termini d’exposició pública no
es presenta cap al·legació ni suggeriment, l’acord d’aprovació inicial ‘entengui elevat a
definitiu sense necessitat d’adoptar un acord exprés en aquest sentit.
Quart.- Autoritzar l’Alcalde-President perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l’execució dels anteriors acords.”
Sotmesa la proposta a votació, aquesta obté el vot favorable de la totalitat dels
assistents.
No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 21 hores.
L’ALCALDE PRESIDENT

EL SECRETARI INTERVENTOR

Jordi Martí i Deulofeu

Josep Maria Cortada i Puig

